Anexa nr.2

LISTA
Actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale , inclusiv Hotarari ale Consitiului
Local al Comunei lon Creanga pe o perioada de 5 ani anteriori anului curent

si data actului
normativ

Numarul

Continutul pe scurt al documentului

l.LEGI
227/ 2015

se aproba Codul fiscal

3s8/201s

privind aprobarea aprobarea OUG nr. 50/ 2015 pentru modificarea si completarea

207/ 2015

Legii ff. 22712015.
Privind aprobarea Codului de procedura fiscala

2612017

196/ 2017

privind aprobarea Ordonantei de urgent[ a Guvernului nr.46/2016 pentru
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

si completarea art.465 din

Pentru modificarea

Legea w.227/2015 privind

Codul fiscal
2.HOTARARI ALE
GUVERNULUI
1309 /27.12.2012

t/ 2016

privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte
taxe asimilate acestora. Drecum si amenzile aolicabile in anul fiscal 2013.
Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015

privind Codul fiscal
159/2016

Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare
nr.22712015 privind Codul fiscal . aprobate prin H.G nr. l/2016

a Legii

3.ORDONANTE DE
URGENTA ALE
GUVERNULUT
80/20t3

4t/2015

Privind taxele iudiciare de timbru . cu modificarile si completarile ulterioare
pentru modificarea gi completarea unor acte normative, precum qi pentru
reglementarea unor m[suri bugetare

50/2015

pentru modificarea si completarea Legii nr.22712015

8/20t6

privind unele mdsuri financiare ln vederea finaliz[rii proiectelor finanfate din
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 - 2013, precum
gi unele mdsuri fiscal - bugetare

4t/ 2016
46/2017
84120t6

Privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice
central si pentru modificarea si completarea unor acte normative .
pentru completarea Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscat
Pentru modificarea

si

completarea unor acte normative din domeniul finaciar-

si

completarea Legii nr.22712017 privind Codul fiscal

fiscal

79/ 10.1t.2017

Pentru modificarea

4.HOTARARI ALE

CONSILIULUI LOCAL ION
CREANGA
79t20t3
86/ 2014
50/
57

20t5

t20t6

t03/ 20t6

2l/20t1

se

aproba impozitele

seaproba impozitele

5U 2017

ItU20tl

si taxele locale pentru anul 20 16

Se aproba modificarea si completareaH.C.L nr.50/2015 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 20 l6 .
sc aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2017
l)entru aprobarea Programului de activitati edilitar gospodaresti , de interes local
cerre

23/ 2017

si taxelor locale pentru anul 20 14
si taxele locale pentru anul 20 l5

Aprobarea impozitelor

se vor deslasura la nivelul

comune

i

lon Creanga

Pentru rnodilicarea si completarea I-l.C.L nr. 103 12016 privind aprobarea
inrpozitclor si taxelor locale pentru anul 2Oll .
Aprobarca inrcgistrarii prirnariei cornutrci lon Creanga in Sistcmul National
Iilectronic cle l)lata online a taxclor si impozitelor utilizand cardul bancar.
scaploba inrpozitclc si taxcle localc petttru anul 20ltl

